
Beiskolázási tájékoztató 

                                                        2016-2017. tanév tervezett képzési formái 

 

4 ÉVES RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA     Iskolakód:051408               (tagozatkód: 10) 

Közszolgálati szakmacsoport – nappali tagozat  - 4 osztály 136 fő 

Választható idegen nyelv angol vagy német vagy francia nyelv 
Szakközépiskolai oktatás esetében a 4. év végén érettségi, kötelező jelleggel szakmai tantárgyból is 

                  

4 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLA                            Iskolakód:051408               (tagozatkód: 20) 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport – nappali tagozat - 2 osztály 68 fő 

Választható idegen nyelv angol vagy német nyelv 

A negyedik év végén érettségi, kötelező jelleggel szakmai tantárgyból is, utána OKJ-s képzés   
 

4 ÉVES SZAKKÖZÉPISKOLA   Iskolakód:051408                (tagozatkód: 30) 

Vegyipari  szakmacsoport – nappali tagozat - 1 osztály 34 fő 
Választható idegen nyelv angol vagy német nyelv 

A negyedik év végén érettségi, kötelező jelleggel szakmai tantárgyból is, utána OKJ-s képzés  

 

3 ÉVES SZAKISKOLAI KÉPZÉS  

8. osztály befejezése után szakmai képzés - nappali tagozat 

Idegen nyelv: angol 

    Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport  

         Víz- és csatornamű kezelő - 1 osztály 28 fő         Iskolakód:051408                 (tagozatkód:40)                          

 

    Vegyipari szakmacsoport  

 Műanyagfeldolgozó  - 1/2 osztály 14 fő  Iskolakód:051408                 (tagozatkód:41) 
Formacikk-gyártó – 1/2 osztály 14 fő  Iskolakód:051408                 (tagozatkód:42) 

Ipari gumitermék előállító - 1 osztály 28 fő  Iskolakód:051408                 (tagozatkód:44) 

Abroncsgyártó – 1 osztály 28 fő   Iskolakód:051408                 (tagozatkód:45) 

 

Informatika szakmacsoport  

 Számítógép szerelő és karbantartó - 1 osztály 28 fő Iskolakód:051408         (tagozatkód:43)                                  

 

SZAKISKOLÁSOK KÖZÉPISKOLÁJA                                                                                (tagozatkód nincs)                      

Szakmai vizsgával rendelkezők érettségi vizsgára való felkészítése  - esti és levelező tagozaton. 
Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára 2 év alatt megszerezhető érettségi vizsga  

1 osztály – esti tagozat  34 fő 

1 osztály – levelező tagozat 34 fő 
1 osztály – nappali tagozat 34 fő 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS                                                             (tagozatkód: nincs)  

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók számára 

          Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport – nappali tagozat 

Környezetvédelmi technikus – hulladékgazdálkodó - 2 osztály 52 fő 
      Vegyipari szakmacsoport– nappali/esti  tagozat 

Műanyagfeldolgozó technikus – 1 osztály 26 fő 

Gumiipari technikus – 1 osztály 26 fő 

 

 FELNŐTTEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA                                                                            (tagozatkód: nincs) 

Levelező tagozat – levelező munkarend (heti 1 nap, szombaton) - 1 osztály 27 fő    

                
 KÖZNEVELÉSI HÍDPROGRAM 

2016. március 31-ig jelöli ki a fenntartó a programban résztvevő iskolákat. 

A HÍD I. és HÍD II. programba való bekerülést az általános iskola kezdeményezi. 
 

Felvételi vizsga nincs, a jelentkezőket motivációs beszélgetésre hívjuk meg.  

A felvétel a jelentkezési lapon szereplő tantárgyak osztályzatai alapján történik.  
Az iskola megközelíthető a Batthyány  tértől  86, 160, 260-as buszokkal és HÉV-el, a Nyugati pályaudvartól 

9-es busszal, a Flórián tértől  86-os, 9-es buszokkal, Szentlélek tértől HÉV-el. 

 
 


